
De oude en nieuwe parels van Amsterdam Zuid 

Het Olympisch Stadion en de Apollohal 



Olympisch Stadion
C olle cte s r e dde n tw e e maal he t Olympisch stadion

Toen duidelijk werd dat Amsterdam de Olympische Spelen van 1928 mocht organiseren, kreeg Jan Wils, die

later nog het City theater zou ontwerpen, de opdracht een nieuw stadion te bouwen voor 40.000 toeschouwers.

Dat de Spelen op zondag gewoon door zouden gaan en dat er ook sportvrouwen aan mee zouden doen,

ging de Nederlandse overheid te ver. De regering weigerde een subsidie en niet koningin Wilhelmina, maar

haar gemaal Prins Hendrik moest dan maar de opening verrichten. Een spontane inzamelactie onder het

Nederlandse volk redde toen de Spelen en het stadion kwam er toch. Binnen een paar weken was de 

benodigde ƒ1 mln voor de bouw van het stadion bijeengebracht. Bijna zeventig jaar later was er opnieuw een

inzamelingsactie nodig om hetzelfde Olympisch Stadion van de sloop te redden. In dit hoofdstuk belichten we

hoe dat in zijn werk ging en hoe de herbestemming van het stadion uiteindelijk tot stand kwam.

E e n monu me nt v an W IL Sk r acht

Het Olympisch Stadion is ontworpen door Jan Wils. De Gids voor Moderne Architectuur in Nederland 

vermeldt over zijn ontwerp het volgende: “In Wils’ architectuur is de invloed van Frank Lloyd Wright 

onmiskenbaar aanwezig. De tribunes rusten op een betonnen draagconstructie. Het dak van de tribunes 

wordt gedragen door stalen vakwerkliggers. Een ranke toren, de drager van de Olympische vlam, markeert 

de hoofdingang. Het stadion is uitgebreid en verbouwd en staat op de nominatie gesloopt te worden.” 

[Paul Groenendijk en Piet Vollaard: Gids voor moderne architectuur in Nederland, Uitgeverij 010 publishers, 1987, blz. 155]

André van Stigt maakt in een toespraak bij de heropening van het stadion duidelijk hoezeer hij zich bij het

ontwerpen van het herbouwplan heeft laten leiden door de kracht van het oorspronkelijke ontwerp:

“Jan Wils heeft in 1928 een prachtig functionalistisch stadion gemaakt, dat op een logische manier integraal

onderdeel was van het Plan Zuid van Berlage. Het Stadion als eindpunt van de brede Laan van Serooskerke en

als schakel naar aanliggende buurten, waarbij de groene openbare oevers, zo kenmerkend voor Plan Zuid en

het Stadion, worden vrijgehouden. Het Stadion uit 1928 hoort ook in schaal en materiaalgebruik geheel bij de

Amsterdamse School, met prachtige verfijnde details en accenten. De kunst ‘anno nu’ was vooral ‘deze te zien

en aan anderen te laten zien’.” Wils combineerde het traditionele met het moderne (baksteen met beton), het

zakelijke met het uitbundige (de tribunes zijn zakelijk en strak; de buitenzijde is een dynamisch spel van voor-

uitstekende en terugspringende muurdelen, vlakken en stapelingen van baksteen), het symbolische met het

abstracte (de Marathontoren met Olympisch vuur als heidens symbool en de abstracte vormen bij het ontwerp

van de ornamenten), het oude met het nieuwe (het horizontale passend in het Nederlandse landschap en de

Marathontoren van het Nieuwe Bouwen) en het grote met het kleine (de individuele en dus kleine beleving

van elk deel van de publieksstroom is verbonden met de collectieve en grote beleving binnen de stroom. Een

goed ontwerp is essentieel bij het voorkomen van ongelukken als er paniek ontstaat bij het publiek).

[Maurits Nibbering in Het Parool, 11 september 2003: Vijf geheimen van het Olympisch Stadion]
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J a n  W ils  (lin k s )

Tijd e n s  d e  O ly m p is c h e  S p e le n  v a n  19 28

O p e n in g  n a  d e  r e s t r a u r a t ie  in  20 0 0



H e t stadion w ordt in b e ton v e r pak t e n de  v e r pak k ing  w ordt w e e r  v e r w ijde r d

In 1936  wordt in R otterdam-Z uid de K uip gebouwd, een stadion dat plaats biedt aan 6 4.000 toeschouwers.

Uit vrees voor concurrentie besluit Amsterdam dat het Olympisch Stadion moet worden vergroot zodat er ook

ca. 6 0.000 bezoekers in kunnen. Wils maakt een ontwerp waarbij aan de korte kanten een ex tra verdieping

met tribunes wordt toegevoegd in de vorm van opengewerkte betonnen schelpconstructies. Dat betekent een

forse aanslag op het oorspronkelijke ontwerp, waarvan de proporties uit evenwicht raken. André van Stigt:

“De M arathontoren was door die betonrand een soort K lein Duimpje geworden. Je kunt nu zijn originele 

slanke maat weer zien.”

Na de Olympische Spelen van 1928 groeit het stadion uit tot een multifunctionele openluchtarena voor 

sport en cultuur, met voetbal, wielrennen, atletiek en cricket, maar er worden ook K oninginnedagvieringen

gehouden, het Concertgebouworkest treedt er op en er worden popfestivals georganiseerd. Tienduizenden

mensen hebben prachtige herinneringen aan het Stadion. In het laatste kwart van de vorige eeuw neemt het

gebruik van het stadion echter af, ook doordat het Stadion een afgesloten gebied geworden is en geen deel

uitmaakt van de stad, en treedt het verval in.
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Te r u g  n a a r  d e  o o r s p r o n g  v a n  19 28



Z ijn die  lu i nou  g e k  g e w or de n?

In 1985 besluit de Amsterdamse gemeenteraad unaniem dat er woningen moeten komen op het terrein van

het Olympisch Stadion. De gemeente wil een nieuw stadion bouwen, de Amsterdam Arena, dat het

Olympisch Stadion overbodig zou maken. Maar daar dachten de R aad van Commissarissen onder aanvoering

van Piet K ranenberg, oud directeur van NV Heineken geheel anders over. Z ij zetten een actie op touw om het

stadion van de sloop te redden. Een actie die uiteindelijk tot succes zou leiden. We laten Piet zelf aan het

woord: “De R aad van C ommissarissen (waarvan ik toen nog deel uitmaakte) en de Directie van het Olympisch

Stadion vroegen zich af: “Zijn die lui nou gek geworden? ” De President-C ommissaris, de heer M r. B.W. M ulder

opperde toen de gedachte om te laten onderzoeken of het Stadion een monument zou kunnen zijn. Zijn vraag

naar mij was: jij hebt de tijd, laten we kijken wat er aan te doen is. 

We zijn toen aan de slag gegaan om voor het Olympisch Stadion de monumentenstatus te verkrijgen. Het

gemeentebestuur van Amsterdam wilde daar niets van weten. Louis G enet die in 1986  wethouder was voor

V olkshuisvesting wilde voluit bouwen op het Olympisch Stadionterrein. De T elegraaf publiceerde regelmatig

over de pisbak van R offel (de toenmalige directeur van het Stadion), die moest worden gesloopt. 

We schakelden M r. R . Samkalden in om ons juridisch bij te staan en verkregen advies van Prof. Dr. M anfred Bock

van de U niversiteit van Amsterdam. Wij hebben verschillende ontwerpen laten uitwerken voor de toekomst van

het Olympisch Stadion. Dat resulteerde in een voorstel voor behoud en herstel, dat wij hebben doorgepraat

met de Dienst M onumentenzorg Amsterdam, de R ijksdienst M onumentenzorg te Zeist  (de heer drs. F.

Asselbergs directeur) en uiteindelijk met mevrouw Hedy d’Ancona, toenmalig minister C R M .”

Daarmee boekt K ranenberg een eerste succes. Minister Hedy d’Ancona plaatst op advies van de R ijksdienst

voor de Monumentenzorg het stadion in 1992 op de monumentenlijst en zo wordt sloop op korte termijn

voorkomen. Aan de monumentenstatus wordt wel de voorwaarde verbonden dat er vó ó r 1996  zicht moet zijn

op een rendabele ex ploitatie. André van Stigt, die in die jaren door Piet K ranenberg was benaderd om mee

te denken over het stadion, herinnert zich die periode nog goed: 

“Er werden vele plannen gemaakt, van uitgaanscentrum en (overdekte) sportaccommodatie tot woningbouw

op de tribunes. Plannen van 80  tot 110  mln gulden, maar, nog los van het respect voor het monument, nooit

ook maar enigszins realistisch financieel haalbaar. De realiteit was dat de plannen zich sec op het behoud van

het stadion als monument moesten richten, met maatschappelijk gebruik.”
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P ie t  K r a n e n b e r g , r e d d e r  v a n  h e t  S t a d io n

P u b lie k s c a m p a g n e  v o o r  b e h o u d

v a n  h e t  s t a d io n

D e  p a r k e e r g a r a g e  in  a a n b o u w  o n d e r  h e t  v e ld  e n  d e  a t le t ie k a c c o m m o d a t ie . O o k  h ie r  d u b b e lg r o n d g e b r u ik  z o n d e r  h in d e r.

 



P ie t G r anie t g aat door  

Piet Graniet, zoals K ranenberg later genoemd zou worden, vond weliswaar een aantal stevige medestanders

maar ook tegenstanders en vrienden bekeken zijn inspanningen soms meewarig. Piet blikt terug op die tijd:

“N aarmate de tijd verstreek en de tegenstand van de gemeente Amsterdam en het Stadsdeel Amsterdam Zuid

bleef doorgaan, kwam er dagelijks veel werk op mijn schouders. André  van Stigt en Jaap van R ijs (stedenbouw-

kundige en projectontwikkelaar die de stichting Olympisch Stadion heeft bijgestaan) waren onze trouwe mede-

standers. De grote tegenstander was de gemeente Amsterdam, in de persoon van de heer Stadig. T ot goed

begrip: Stadig moest de raadsbrede motie, waarin gepleit werd voor woningbouw, uitvoeren en dat heeft hij

tot het einde gedaan. 

Aan het eind van de jaren ’80  hadden we een reë le inschatting gemaakt dat de kosten voor behoud en herstel

ca. ƒ 25  mln zouden bedragen. Ik heb toen een aantal acties opgezet om middelen te verwerven samen met de

stadiondirecteur Otto R offel en in overleg met de C ommissarissen. Dat hield onder andere in dat er gelobbyd

moest worden bij potentië le geldschieters. Ik herinner me nog zondagmiddagen op de tribune van het

Olympisch Stadion bij wedstrijden van Ajax , waar dan mannen als Jan M aarten de Jong (lid R aad van Bestuur

ABN  AM R O) en C or van Zadelhoff (vastgoedondernemer en makelaar) zaten. C or riep: ‘Daar komt onze Piet

weer aan met zijn onmogelijke zaak.’ 

M aar inmiddels had ik wel de wetenschap dat Heineken achter mij zou gaan staan. Zij legden uiteindelijk rond

ƒ 3  mln op tafel en hun reclamebureau ontwikkelde gratis een campagne voor ons. Die campagne was op zich-

zelf nodig na de toezegging van het R ijk dat zij wel 9 tot 10  mln gulden wilde investeren vanuit de

R ijksmonumentenzorg pot.”

D e  pr ov incie  g aat om 

Uiteindelijk zorgt een verzoek aan de provincie Noord-Holland, die toestemming moest geven voor een 

wijziging van het bestemmingsplan, voor een doorbraak die door K ranenberg als volgt wordt beschreven:

“In 1997  hebben wij een verzoek gericht aan Dr. J. van K emenade, toen C ommissaris van de K oningin in

N oord-Holland. Ik kende hem nog van een AM PR O-missie, waar ik ooit voorzitter van was, een reis naar

Spanje. Wij bezochten toen samen het Bernabeu Stadion van R eal M adrid. Het verzoek aan hem hield in een

laatste poging te doen voor behoud en herstel van het Olympisch Stadion. Er is een C ommissie samengesteld

met vertegenwoordigers van de provincie N oord-Holland, de gemeente Amsterdam, de R ijksbouwmeester, de

R ijksgebouwendienst en het Olympisch Stadion. Wij hebben toen nog bijna aan jaar samengewerkt met onder

anderen G edeputeerde Frans T ielrooy, wethouder Stadig, Asselbergs, directeur R ijksdienst M onumentenzorg

en met V an Stigt, die een bouwplan had uitgewerkt in opdracht van deze commissie voorzien van een begroting

en een financië le onderbouwing.” 

1 t / m  4 : r e c o n s t r u c t ie  e n  h e r s t e l v a n  d e  o u d e  d e t a ils

 



André van Stigt herinnert zich nog goed wat er gebeurde toen de hele renovatie in kannen en kruiken leek. 

In een interview met F rits Huis vertelt hij: “Sloop van het stadion zou de gemeente vijf miljoen gulden hebben

gekost, maar aangezien sloop dus niet nodig was, werd dat bedrag in de financiering meegenomen. Zo bleek

dat bij bestuurlijk Amsterdam echter niet te werken. N ee, zeiden de heren van het G rondbedrijf en wethouder

Duco Stadig, inkomsten en uitgaven zijn gescheiden circuits. Dat wij minder aan uitgaven hebben doet er niet

toe. Die vijf miljoen moest dus alsnog op tafel komen.”

Edo Arnoldussen, de huidige directeur van het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Amsterdam, merkt

over deze episode het volgende op:

“Het verhaal dat het Olympisch Stadion bij sloop meer opgebracht zou hebben als grondwaarde en dat 

de gemeente (of het G rondbedrijf) daarom voor sloop zou zijn geweest, is niet juist. De voornaamste reden 

om het Olympisch Stadion af te breken was dat er daardoor een prachtige locatie zou vrijkomen voor het 

bouwen van woningen in een periode dat de woningbouwproductie toch al aanzienlijk was gekrompen.”

D r aag  e e n ste e ntje  b ij!

Hoe dan ook, de ontbrekende ƒ5 mln moesten op tafel komen en ze kwamen er, onder meer door een

publiekscampagne. Piet K ranenberg merkt hierover op:

“De publiekscampagne ‘Draag een steentje bij voor het Olympisch Stadion’ heeft goed gewerkt. M eer dan

20 .0 0 0  mensen hebben hun financië le steun aan het stadion betuigd. 

Op 3  december 1998 vond de beslissende vergadering plaats op het stadhuis en werd het plan van de 

commissie, met de bijbehorende begroting en dekking, gepresenteerd. Stadig was sceptisch over het draag-

vlak van de dekking en vroeg of dit dekkingsplan vooral een zaak was die gesteund werd door het persoonlijke 

netwerk van meneer K ranenberg. Fons Asselbergs, die er ook bij was, vroeg mij hoeveel mensen eigenlijk 

hadden bijgedragen aan de steentjes voor het stadion. Wij konden antwoorden: ‘meer dan 20 .0 0 0  mensen

afkomstig van R oodeschool tot M aastricht en van T erneuzen tot Den Helder.’ ‘Dat heb ik nog nooit meegemaakt

in N ederland’, zei Asselbergs, ‘dat men die bereidheid toont voor een monument.’ U iteindelijk zei de heer

Stadig dat hij bereid was een voorstel tot heroverweging van de sloop van het Olympisch Stadion in te dienen,

als het Bestuur van het Olympisch Stadion een garantie zou geven voor een complete afdekking van de 

ex ploitatiekosten en tevens een voorstel voor een sluitende ex ploitatie voor de komende tien jaar.

Die garantie werd uiteindelijk gerealiseerd door de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouw dat van 

de gemeente Amsterdam de concessie had gekregen om op de plaats van het Stadion woningen te gaan 

bouwen!  K ranenberg beschrijft de uitkomsten van het beslissende gesprek als volgt: “V ia wethouder Stadig

kwam ik in contact met de heer Bodzinga, directeur SFB. Ik had een gesprek met hem dat begon om 8 uur 

’s ochtends en eindigde om 8.4 5  uur, waarin hij mij meldde alle interesse in onze plannen te hebben en mij

machtigde dit bericht door te geven aan Stadig. 

Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een uitstekende overeenkomst tussen het toenmalige bestuur van 

het Stadion, onder leiding van M r. Dr. F. G rapperhaus jr., en het BPF Bouw V astgoed. Er werd een garantie 

afgegeven voor een periode van 20  jaar voor een bijdrage in de ex ploitatiekosten van ƒ 1 mln per jaar 

en de erfpacht werd door BPF BouwV astgoed afgekocht voor een periode van 5 0  jaar op basis van de 

gemeentelijke berekening van ƒ 90 0 .0 0 0  per jaar! !  

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouw, nu BPF Bouwinvest geheten, heeft de huurrechten voor de 

14 .5 0 0  m2 begane grond ruimten, die zij verhuren aan derden en BPF verkreeg het recht voor het bouwen van

een ondergrondse garage (voor 85 0  auto’s en ruimte voor een fietsenverhuur). De essentie van de financië le 

regeling is dat de gehele verbouwing van het Stadion vanaf 20 0 2 lastenvrij voor de gemeente Amsterdam 

werd opgeleverd. 

Het Stadion kan als monument blijven bestaan en het beheer en de ex ploitatie lopen via aparte stichtingen. 

In het Stadion vinden vanaf de opening regelmatig feesten en vergaderingen plaats. Het speelveld wordt

gebruikt door de K N V B voor oefenwedstrijden en elke dag door de Atletiekvereniging PHAN OS, die vaste

huurder is. Onlangs is een overeenkomst gesloten met het N OC / N SF en is een museumruimte voor de 

sporthistorie in bedrijf genomen. De heer T . N elissen, lid van het N OC / N SF Bestuur is de nieuwe V oorzitter 

van de ex ploitatiestichting Olympisch Stadion. 

Stadig heeft zijn oorspronkelijke woondoelstelling van 85 0  woningen volledig kunnen realiseren in 96 0  huur- 

en koopwoningen en er komen nog eens 3  à  4 0 0  koopwoningen bij, grenzend aan de huidige nieuwbouw.” 
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Naam van het gebouw

Olympisch Stadion 

Adres

Olympisch Stadion 2, Amsterdam

Bouwjaar

1928

Architect 

Jan Wils 

R estauratie/hergebruik

1996-1999

Architect

Architectenbureau Van Stigt

Opdrachtgever

Stichting Behoud Olympisch Stadion

Sociaal Fonds Bouwnijverheid 

(parkeergarage)

Bouwkosten

Stadion: ƒ 23.300.000,-

Parkeergarage: ƒ 24.000.000,-

Uitvoerend bouwbedrijf

STRUKTON Bouwprojekten b.v.

Omvang project

Atletiekstadion met 22.000 plaatsen

en ca. 12.000 m2 commerciële ruimte

onder de tribunes voor kantoren en

restaurants en 2.500 m2 voor sport-

accommodaties . 

Parkeergarage met 860 plaatsen.

 



E e n schoolv oor b e e ld v an inte g r ale  r e nov atie

Het Stadion is in zijn oude luister hersteld, maar heeft daarnaast ook een aantal nieuwe functies erbij gekregen.

In 2001 kreeg architect André van Stigt de Nationale R enovatieprijs voor het ontwerp. Het juryrapport meldt

hierover het volgende: 

“Het ultieme voorbeeldproject trof de jury tussen de inzendingen met het Olympisch Stadion. Sloop van dit

icoon lag voor de hand. V andaag de dag is het ’a place to be’, met veel -  na  renovatie -  toegevoegde functies.

Of het nu gaat om vergaderen (in het congrescentrum), kantoorhuisvesting (onder meer een aantal architecten-

bureaus) of het zeer populaire loungen (in restaurant V ak Zuid). Een schoolvoorbeeld voor de integrale

opdracht die renovatie kan zijn.”

U itg ang spu nt he r g e b r u ik : oor spronk e lijk e  g e b ou w  in e r e  he r ste lle n

Ine ter Borch beschrijft in het vakblad R enovatie en Onderhoud (mei/ juni 2000) in een gesprek met de 

architect op welke wijze de herbestemming tot stand is gekomen: 

“Het ontwerp zelf veroorzaakte heel wat minder hoofdbrekens dan de financiering ervan. André  van Stigt legt

uit: ‘Het is belangrijk de kwaliteiten van een gebouw in kaart te brengen. V ervolgens moet je uitgaan van een

functie die bij het gebouw past. Als uit analyse blijkt dat de structuur zich niet leent voor een bepaalde

gewenste functie moet je er niet aan beginnen.’

Het ontwerp sluit in materiaal en ornamentiek aan bij de Amsterdamse School stijl van het omringende Plan

Berlage. De betonnen uitbreiding die Wils in 193 7  realiseerde, door een ex tra ring boven op de tribune aan te

brengen, onttrok de originele kwaliteiten aan het zicht. Omdat de ex tra zitplaatsen voor een atletiekstadion niet

nodig zijn, lag de eerste ingreep bij de renovatie voor de hand: het verwijderen van de betonnen toevoeging.”

4 0  c o m m e r c ië le  k a n t o o r u n it s  (r o o d ), 20 0 0 m 2 s p o r t a c c o m m o d a t ie  (P H A N O S ), 

8 6 0  p a r k e e r p la a t s e n  m e t  t r a p p e n , g e c o m b in e e r d  m e t  d e  t r ib u n e o p g a n g e n

R u im t e n  o n d e r  d e  t r ib u n e s  t ijd e n s  b o u w  ...



V an du iste r e  catacomb e n tot lichte  b e dr ijf sr u imte n

André van Stigt: “Het was vrij gemakkelijk om bedrijfsruimten te realiseren in het stadion. Onder de tribunes,

waar vroeger duistere catacomben met kleedkamers waren, zijn nu lichte bedrijfsruimten. In totaal is er 

14 .0 0 0  m2 bedrijfsruimte gerealiseerd. Het enige probleem was de lichtinval. T och is dit met een simpele

ingreep opgelost. 

Waar nodig zijn in de bakstenen buitengevel ex tra raamopeningen gemaakt die in vorm en ritme aansluiten bij de

bestaande compositie. Aan de sportveldzijde is de overbodig geworden wielerbaan verwijderd. De vrijgekomen

betonnen ‘jukken‘ zijn ingevuld met glaspuien, waardoor de bedrijfsruimten zicht hebben op de atletiekbaan.

T egelijkertijd ontstaan er zo vanaf de buitenzijde doorkijkjes naar het binnengebied. 

Het uitgangspunt voor de bedrijfsunits was de levering van een basisvoorziening, voor een zo laag mogelijk

bedrag, die later naar wens kon worden ingedeeld. Door de glooiende vorm van de tribunes zijn er units met

twee en drie niveaus. G rotere units zijn gevormd door het samenvoegen van twee of meer basisunits. 

Zo is een grotere variatie in het aanbod van bedrijfsruimte mogelijk gemaakt. G randcafé  V ak Zuid heeft de

beschikking over vijf stramienen, dus ongeveer 80 0  m2. 

Alle ruimten zijn voorzien van vloerverwarming en voldoen aan de milieu eisen. Door de toepassing van 

isolatieglas en hoogwaardige isolatie van de binnenzijde bereikt het gebouw een EPN  (Energie Prestatie N orm)

van 0 ,93  en er is een warmtekrachtcentrale gebouwd achter het oude scorebord. 

T enslotte is in een later stadium van het ontwerp nog besloten onder de atletiekbaan een parkeergarage te

realiseren met een capaciteit van 86 0  parkeerplaatsen, waarmee het maaiveld kan worden vrij gehouden van al

te grote parkeeroverlast.” 

... e n  b ij o p le v e r in g  m e t  z ic h t  o p  h e t  s t a d io n

<    G r o t e r e  e n  k le in e r e  b e d r ijf s u n it s  o n d e r    >

d e  t r ib u n e  d r a g e n  d e  e x p lo it a t ie



Oorde e l v an b e tr ok k e ne n e n v ak g e note n

Naast de Nationale R enovatieprijs voor de architect heeft de Stichting Nationaal R eddingfonds Olympisch

Stadion ook een prijs gekregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds: “voor haar inspanningen een nationaal

monument in stand te houden, ondanks het voornemen van de overheid dit te slopen.” Het fonds spreekt 

bij het toekennen van de prijs de hoop uit dat “dit geslaagde voorbeeld ook elders in het land het particulier

initiatief zal aansporen om zich te verzetten tegen beschadiging en sloop van monumenten (zelfs als dit 

hopeloos lijkt en de overheid geen medewerking verleent) en dat men bij het zoeken van een bestemming

voor gerestaureerde monumenten ook het oorspronkelijke gebruik als eerste mogelijkheid onderzoekt.”

Het stadsdeel Oud Z uid waarin het stadion ligt, heeft het gehele proces van nabij gevolgd. De verantwoor-

delijke portefeuillehouder Emile Jaensch merkt daarover in 2005 op: “Het Olympisch Stadion is vooral gered

dankzij de inzet van Piet K ranenberg en in de aanvang ook door de medewerking van Hedy d’Ancona. 

De verbouwing heeft destijds 23  mln gulden gekost, wat op zich een zeer redelijk bedrag is. Het Olympisch

Stadion is vooral behouden omdat het voor veel mensen een magische plek is. Een gevoelskwestie, waarbij

ook de kwaliteit van de architectuur van Wils een belangrijke rol heeft gespeeld.”

De redder van dit monument, Piet K ranenberg, heeft veel waardering voor het werk van de architect: 

“De restauratie van het Olympisch Stadion is tegen de klippen op bevochten. André  van Stigt is een man 

die de strijd niet schuwt. V eel van zijn projecten in Amsterdam getuigen van zijn onverzettelijke wil om op 

kwalitatieve wijze te winnen. André  heeft voor het Stadion een ijzersterk en goed doordacht plan gemaakt,

waarbij hij ook heel goed rekening heeft gehouden met de behoeften van de markt. Daarnaast is datgene 

wat hij ontwerpt, ook betaalbaar. André ´s argumenten zijn scherp en zuiver. Hij slijmt nooit naar de opdracht-

gever. Zo zit hij niet in elkaar. In vergelijking met hem zijn ambtenaren, die op dit terrein werkzaam zijn, 

vaak zeer moeizaam tegen burgers met eigen initiatieven, die dan bovendien nog vaak hun klant zijn!”

Na deze loftuitingen sluit hij af met een welgemeende waarschuwing: “Pas op dat dit verhaal geen ode wordt

aan V an Stigt, maar wel een ode aan het streven naar sublieme oplossingen voor problemen rond monumentale

gebouwen en dat het laat zien dat V an Stigt dergelijke problemen aan kan en goede oplossingen formuleert.”
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We sluiten dit verhaal daarom af met een citaat van twee architectuurrecensenten, Hilde de Haan en Ids

Haagsma, die reeds eerder aantoonden een goed oog te hebben voor kwaliteit en die niet terugdeinzen voor

sappige kritiek waar dit nodig is: (Volkskrant 18 november 1999)

“Het is een sensationele gewaarwording daar aan de westelijke rand van Amsterdam Zuid. Waar eens de

betonnen pisbak stond die Olympisch Stadion heette, ligt nu een vriendelijk monumentaal bakstenen gebouw

dat betoverend overkomt. Het is een feest rond dat gebouw te lopen. En niet te vergeten de M arathontoren

‘een ranke, bakstenen toren die met verticale glazen stroken toch transparant leek en die in de top een 

futuristische uitstraling had met stoere luifels, schuinstaande kleppen en een betonnen schaal waar het

Olympisch vuur permanent brandde. De open en ruime, koele, functionele binnenkant van het stadion 

contrasteert sterk met de bakstenen gevel vol effectbejag. V an binnen en van buiten is de ruimtelijke sensatie

van Wils gehandhaafd. Een indrukwekkende prestatie van V an Stigt.” 

Het Olympisch Stadion was, naast 

architectuur monument, ook een sociaal

monument; het gedicht van Henk Spaan

over “ het oude stadion”  getuigt daarvan.

[uit Maldini heeft een zus]
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